
ਜੌਹਨਸਨ ਅਤ ੇਜੌਹਨਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਕੋਵਵਡ 19 ਦਾ ਟੀਕਾ ਵਜਹੜਾ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਵਡ -19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨ ੂੰ  ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ 

ਫਾਇਦੇ ਅਤ ੇਨ਼ੁਕਸਾਨਾ ਨ ੂੰ  ਸਮਝੋ। ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ ਤਾਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ 

ਵਾਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ।ੋ 

 
ਇਸ ਟੀਕੇ ਬਾਰ:ੇ - 

ਐਫ. ਡੀ. ਏ. ਨੇ ਕੋਵਵਡ -19 ਦੀ ਸਰਬਵਵਆਪੀ ਮਹਾਾਂਮਾਰੀ ਦੀ 

ਗੂੰਭੀਰਤਾ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸੂੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇ ਕੋਵਵਡ-19 ਦੇ ਬਾਕੀ 

ਟੀਵਕਆਾਂ ਵਾਾਂਗ, ਇਸ ਟੀਕੇ ਨ ੂੰ  ਵਰਤਣ ਦਾ ਅਵਿਕਾਰ ਵਦੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ 

ਇੱਕੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਾਂ: - 

ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਤ਼ੁਹਾਡੀਆਾਂ ਸਾਰੀਆਾਂ ਡਾਕਟਰੀ 

(ਵਸਹਤ) ਹਾਲਾਤਾਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਸ਼ਾਵਮਲ ਕਰ ੋਜੇਕਰ ਤ ਹਾਨ ੂੰ :  

•ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। 

•ਬ਼ੁਖਾਰ ਹੈ। 

•ਖ ਨ ਚਲਣ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਖ ਨ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ 

ਹੋ। 

•ਇੱਮ ਨੋਕੋਮਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਹੋ (ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਵਸਸਟਮ ਹੈ) ਜਾਾਂ 

ਦਵਾਈ ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੱਵਖਆ ਵਸਸਟਮ (ਇੱਮ ਨ ਵਸਸਟਮ) ਨ ੂੰ  

ਪਰਭਾਵਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। 

•ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦ਼ੁੱਿ ਚ਼ੁੂੰਘਾਉਦੇ ਹੋ, ਜਾਾਂ ਗਰਭ ਿਾਰਨ ਕਰਣ 

ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। 

•ਕੋਵਵਡ -19 ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। 

ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਇਿ ਟੀਕਾ ਨਿੀ ਾਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਜੇ: - 

ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਵਹੱਸੇ ਤੋਂ ਗੂੰਭੀਰ ਐਲਰਵਜਕ 

(ਰਸਾਇਣਕ) ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਹੋਈ ਸੀ: ਰੀਕੋਮਵਬਨੈਂਟ, ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-

ਇਨਕੌਮਪੀਟੈਂਟ ਐਡੀਨੋਵਾਇਰਸ ਵਕਸਮ 26 ਐਕਸਪਰੈਵਸੂੰਗ ਦਾ 

ਸਾਰਸ-ਕੋਵੀ -2 ਸਪਾਈਕ ਪਰੋਟੀਨ, ਵਸਟਵਰਕ ਐਵਸਡ ਮੋਨੋਹਾਈਡ੍ੇਟ 

ਟਰਾਇਸੋਡੀਅਮ ਸਾਇਟਰੇਟ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ, ਐਥੇਨੌਲ, 2-

ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਪਰੋਪਾਈਲ-cy-ਸਾਈਕਲੋਡੈਕਸਟਵਰਨ 

(ਐਚ.ਬੀ.ਸੀ.ਡੀ.)  ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ -80, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਫਾਇਦ:ੇ - 

ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਲੀਵਨਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨ ੂੰ  ਵਮਵਲਆ ਹੈ ਵਕ 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨੇ ਵਬਮਾਰੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਵੱਚ ਭਰਤੀ 

ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਕੋਵਵਡ -19 ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਵਡ-19 

ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਦੀ ਵਮਆਦ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਅਵਗਆਤ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੋਏ ਖ਼ਤਰ:ੇ - 

• ਆਮ ਬੁਰੇ ਪਰਭਾਵ: - ਇਸ ਟੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਬ਼ੁਰੇ ਪਰਭਾਵਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ- ਟੀਕੇ ਵਾਲੀ 

ਥਾਾਂ ਪਰਤੀਕਰਮ ਅਤੇ ਵਸਰ ਦਰਦ, ਬਹ਼ੁਤ ਥਕਾਵਟ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਾਂ ਵਵੱਚ ਦਰਦ, 

ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ (ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਨ ੂੰ  ਹੋਣੀ) ਅਤ ੇਬ਼ੁਖਾਰ ਸ਼ਾਵਮਲ ਹਨ। 

• ਗੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਪਰਤੀਕਰਮ: - ਇਸ ਦੀ ਸੂੰਭਾਵਨਾ ਬਹ਼ੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕਾ ਗੂੰਭੀਰ 

ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕੇ (ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਵੱਚ ਮ਼ੁਸ਼ਕਲ, ਵਚਹਰੇ ਅਤ ੇ

ਗਲੇ ਵਵੱਚ ਸੋਜ, ਵਦਲ ਦੀ ਿੜਕਣ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਉਤੱੇ ਗੂੰਭੀਰ ਿੱਫੜ, 

ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ) ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕ਼ੁਝ ਵਮੂੰਟਾਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਘੂੰਟ ੇਬਾਅਦ 

ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ। 

• ਖ ਨ ਦੀਆਾਂ  ਗੂੰਢਾਾਂ:- ਵਦਮਾਗ, ਪੇਟ ਅਤ ੇਲੱਤਾਾਂ ਵਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਖ ਨ ਦੀਆਾਂ ਨਾੜੀਆਾਂ  ਵਵੱਚ 

ਖ ਨ ਦੀਆਾਂ  ਗੂੰਢਾਾਂ; ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ ਨ ਦੇ ਸੱੈਲ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਵੱਚੋ  ਖ ਨ ਵਗਣ ਨ ੂੰ  

ਰੋਕਣ ਵਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ  ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵਕਸੇ ਵਵਰਲੇ ਨ ੂੰ  ਹੀ 

ਉਹਨਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵ ੇਵਜਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਨੇ ਜੌਹਨਸਨ ਅਤ ੇਜੌਹਨਸਨ ਕੋਵਵਡ -19 ਟੀਕਾ 

ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋਕਾਾਂ ਵਵੱਚ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਇਹ ਖ ਨ ਦੀਆਾਂ ਗੂੰਢਾਾਂ ਵਵਕਵਸਤ ਹੋਈਆਾਂ ਹਨ, 

ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਾਂ ਸਨ ਜੋ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਾਂ ਸਨ ਅਤ ੇਲੱਛਣ ਟੀਕਾ 

ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1-2 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼਼ੁਰ  ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ 

ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਈ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ ਵਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਹਨ ਤਾਾਂ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  

ਤ਼ੁਰੂੰਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ : ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ, ਛਾਤੀ ਵਵੱਚ ਦਰਦ, ਲੱਤ ਦੀ 

ਸੋਜਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਗੂੰਭੀਰ ਵਸਰ ਦਰਦ ਜਾਾਂ ਿ਼ੁੂੰਦਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੀਲ 

ਪੈਣੇ ਜਾਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਛੋਟ ੇਖ ਨ ਦੇ ਚਟਾਕ ਹੋਣੇ। 

ਜੇ ਤੁਸੀ ਾਂ ਬੁਰ ੇਪਰਭਾਵਾਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਿੋ: - 

ਜੇ ਤ ਹਾਨ ੂੰ  ਗੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰਤੀਵਕਰਆ ਅਨ਼ੁਭਵ ਹ਼ੁੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ 9-1-1 ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ,ੋ ਜਾਾਂ 

ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਓ। ਜੇ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਮਾੜੇ\ਬ਼ੁਰੇ ਪਰਭਾਵ ਹਨ ਜੋ ਤ਼ੁਹਾਨ ੂੰ  ਪੇ੍ਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ 

ਜਾਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹ਼ੁੂੰਦੇ ਤਾਾਂ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਣ ਵਾਲੇ 

ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਕਾਲ ਕਰ।ੋ 

ਕੋਹਵਡ -19 ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੇ ਿੋਰ ਹਵਕਲਪ: - 

ਇਹ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ 

ਤ਼ੁਹਾਡੀ ਵਮਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀ ਾਂ ਬਦਲੇਗੀ. ਕੋਵਵਡ -19 ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਟੀਕੇ 

ਉਪਲੱਬਿ ਹਨ। 

 

ਕਾਰਜ ਸੀਟ: ਜਿੌਨਸਨ ਅਤੇ ਜੌਿਨਸਨ 

ਕੋਹਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦ ੇਫਾਇਦ ੇਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ 

 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  

Www.janssencovid19vaccine.com   ਜਾਾਂ 

www.cdc.gov/coronavirus    ਤੇ ਜਾਓ                                     

ਫ ਨ ਕਰੋ   1-800-565-4008 ਜਾਾਂ (908) 455-9922 

ਤੇ 

ਕਾਲ ਕਰੋ 


